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2006-დღემდე-ივანე

ჯავახიშვილის

სახ.

თბილისის

სახელმწიფო

უნივერსიტეტი.

ჰუმანიტარულ

მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი.


2015-დღემდე-თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი /ფილოსოფიის ს/ს ინსტიტუტის ანთიმოზ
ივერიელის ფილოსოფიისა და თეოლოგიისა სამ.კვლევითი ცენტრის უფროსი.



2010 25. 03-01.11 2010 25,03-01.11 -თსუ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის მ/ შ.



2006/XI- 2010 25/III- თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის
უფროსი.



1988 29.02–2006- თსუ თანამედროვე ფილოსოფიის კვლევის ცენტრის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი.

სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება და გამოქვეყნებული შრომები
(გამოქვეყნებული შრომების სია, შესაძლებელი მიეთითოს დანართის სახით)
ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი. ასოცირებული პროფესორი
იხ. დანართი 1

განათლება/ტრენინგი


აშშ რეგიონული აკრედიტაციის ასოციაციის NEASC ვორქშოფი თვითშეფასების პრობლემურ საკითხებზე.
საუთბრიჯი. მასაჩუსეტი.აშშ. (Self-Study Workshop.) NEAS&C. Southbridge, Massachusetts.



“ECTS and Diploma Supplement” განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ევროკავშირის სამეზობლო და
პარტნიორობის ინსტრუმენტის ტვინინგის პროექტის – „შესაძლებლობების გაძლიერება ბოლონიის პროცესის
მიზნების განსახორციელებლად“– ფარგლებში.



“New Trends in Medical Education &Bolona Processes”. ტვინინგის პროექტის – „შესაძლებლობების გაძლიერება
ბოლონიის პროცესის მიზნების განსახორციელებლად“– ფარგლებში.



ECTS and Diploma Supplement” “ტვინინგის პროექტის – „შესაძლებლობების გაძლიერება ბოლონიის პროცესის
მიზნების განსახორციელებლად“– ფარგლებში.



“Internationalization and Cooperation?Joint Degree programs”. ტვინინგის პროექტის – „შესაძლებლობების
გაძლიერება ბოლონიის პროცესის მიზნების განსახორციელებლად“– ფარგლებში.



“Problem Based Learning” (PBL) University College Maastricht-TSU 10-11.12.2009.



ლატვიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო, რიგის ტექნიკური უნივერსიტეტი, კავკასიის ბიზნეს სკოლა.
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მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში, ექსპერიმენტებში ...
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სამეცნიერო გრანტებსა და პროგრამებში მონაწილეობა
















2013- 2016- ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტი№ FR/454/2-170/13 ”ანთიმოზ
ივერიელი-ქართულ-ევროპული დიალოგი” ხელმძღვანელი. დონორი: სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული
სამეცნიერო ფონდი
2016 04.04-20-06- საკონფერენციო გრანტი-# CG16_i_6_29 „ ანთიმოზ ივერიელი და ევროპული
განმანათლებლობა: ტექსტები და კონტექსტები“ სამეცნიერო ხელმძღვანელი. დონორი: სსიპ შოთა
რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.
27.09.2012-26.09.2013-”პატრიოტი” აშშ უმნიშვნელოვანესი პოლიტიკურ-ისტორიულ- იურიდიულ
დოკუმენტთა კრებულის თარგმანი და ქართული ვერსიის სამეცნიერო რედაქტირება. ძირითადი
შემსრულებელი S-GE800-12-GR-187.დონორი: აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტი, აშშ საელჩო.
09. -11. 2009. მენის უნივერსიტეტი. აშშ. უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის მხარდაჭერის პროგრამა.
ძირითადი შემსრულებელი IREX P-3-04171. დონორი: ნიუ-იორკის კარნეგის ასოციაცია.
26-30.08.2010. უმაღლეს განათლების ხარისხის უზრუნველყოფა და მენეჯმენტი. ძირითადი შემსრულებელი
დონორი: CEU, SPO&SEP ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი,ბუდაპეშტი
თსუ საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების სრულყოფა, დასავლური სტანდარტების
შესაბამისად. ძირითადი შემსრულებელი. დონორი: უმაღლესი განათლების ხელშეწყობის საერთაშორისო
პროგრამა (HESP) ბუდაპეშტი-თსუ.
06-09-2010. „სისტემა N.O.A.H.–ს ადაპტაცია თსუ საჭიროებებისათვის“. ძირითადი შემსრულებელი.
დონორი: თსუ–UNDP-GTZ ერთობლივი პროექტი
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და თსუ გრანტი: „ადამიანის არსება ცვალებად
გარემოში“,ძირითადი შემსრულებელი, პროექტი N202.
03-12.2016 “კრეაციონალიზმისა და ევოლუციონიზმის მოდელები.“თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებთა
ფაკულტეტზე მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი პროგრამების განხორციელების ხელშეწყობის პროგამა
ძირითადი შემსრულებელი. დონორი: თსუ.
03-12-2015 “დისკურსი და თავისუფლება“თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებთა ფაკულტეტზე მიზნობრივი
სამეცნიერო-კვლევითი პროგრამების განხორციელების ხელშეწყობის პროგამა ძირითადი შემსრულებელი.
დონორი: თსუ.

სამეცნიერო საზოგადოების, აკადემიების, სამეცნიერო საბჭოების, სარედაქციო კოლეგიების და ა.შ.
წევრობა











ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს ფილოსოფიის მიმართულების
ხარისხების მიმნიჭებელი კომისიის მდივანი, წევრი.
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ფილოსოფიის და ამერიკისმცოდნეობის სპეციალობის
საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისიის წევრი.
საერთაშორისო სამეცნიერო რეცენზირებადი (peer-reviewed) ჟურნალის „ფილოსოფიური კვლევები“(Philosophy
Study) David Publishing Company. USA. რედკოლეგიის წევრი.
საერთაშორისო სამეცნიერო რეცენზირებადი ფილოსოფიურ-რელიგიათმცოდნეობითი ჟურნალის“ SОРIЯ“
კიევის ეროვნული უნივერსიტეტის წელიდწდეული. რედკოლეგიის წევრი.
საერთაშორისო წელიწადწლეული ჟურნალის „Dyonisianna”(რუმინეთი)სამეცნიერო საბჭოს წევრი.
თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო კვლევების საერთაშორისო წელიწდეულის
„ფილოსოფიურ–თეოლოგიური მიმომხილველი“ რედაქტორი/ სარედაქციო საბჭოს წევრი.
ჟურნალ ”რელიგია” რედკოლეგიის წევრი.
ჟურნალ ”ლოგოსის” რედკოლეგიის წევრი.
კრებულების: „ამერიკისმცოდნების შესწავლის საკითხები #5: #6 რედკოლეგიის წევრი.
კრებულის: „ანთიმოზ ივერიელი და განმანათლებლობა-ტექსტები და კონტექსტები“, რედაქტორი.

დამატებითი ინფორმაცია
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ანასტასია ზაქარიაძე, CV
კონსტანცას“ოვიდიუსის“უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორი.
IREX-ის პროექტის alumna
წმ, ანდრია პირველწოდებულის ორდენი-რუმინეთის საპატრიარქოს მიერ გადმოცემული ქართულ-რუმინული
კულტურულ-საგანმანათლებლო ურთიერთობების განმტკიცების საქმეში შეტანილი წვლილისთვის.
პროექტ IRSES -ის ფარგლებში ტარტუს უნივერსიტეტის პროფესორ ატკო რემელის აკადემიური ხელმძღვანელი.
პროფესორ კორნელია ჰორნის სამეცნიერო სემინარის ორგანიზატორი.
ტარტუს უნივერსიტეტის თეოლოგიისა და რელიგიათმცოდნეობის სკოლის ეკლესიის ისტორიისა და ფილოსოფიის
დოქტორის ატკო რემელის საჯარო ლექციის ორგანიზატორი
ამერიკისმცოდნეობის საერთაშორისო კონფერენციის ორგანიზატორი და ფილოსოფიის სექციის ხელმძღვანელი
იუნესკოს ფარგლებში გამართული ფილოსოფიის დღისადმი მიძღვნილი ფილოსოფოსთა კონფერენციის სექციის
ხელმძღვანელი
კახა კაციტაძისადმი მიძღვნილი ახალგაზრდა ფილოსოფოსთა კონფერენციის სექციის ხელმძღვანელი.
სამაგისტრო პროგრამა “ფილოსოფიის“ მოდულის „ზნეობის ფილოსოფია და გამოყენებითი ეთიკა”ხელმძღვანელი
სადოქტორო პროგრამა”ფილოსოფია” ხელმძღვანელი.
საბაკალავრო პროგრამა „ამერიკისმცოდნეობა“ ხელმძღვანელი.2007-2012.
საბაკალავრო, სამაგისტრო, სადოქტორო ნაშრომთა ხელმძღვანელობა და რეცენზირება
სადოქტორო დოსერტაციის ოპონენტობა
ბოლონიის ექსპერტთა საბჭოს ექსპერტი
საჯარო ლექცები კონსტანცას უნივერსიტეტის სტუდენტებისა და პროფესორებისათვის.
ამერიკისმცოდნეობის ინსტიტუტში მოქმედი ლექტორიუმის“აშშ ხელოვნება და კულტურა“ მოდერატორი
.თსუ საბავშვო უნივერსიტეტის „ნორჩ ფილოსოფოსთა სკოლის“ ლექტორი
ურთიერთობათა და კონფლიქტების დარეგულირებისათვის ჰუმანიტარული და კულტურულ –საგანმანათლებლო
მიმართულების პროექტის ფარგლებში ჩატარებული სტუდენტთა რეგიოთშორისი რესპუბლიკური კონფერენციების
სექციის ხელმძღვანელი.
სტუდენტთა სამეცნიერო შრომების ”მერმისი” კრებულის რედკოლეგიის წევრი.
სტუდენტთა კონფერენციების ორგანიზატორი. ბათუმი-თბილისი
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